
„Nuo idėjos iki praktikumo“ -
diferencijuojant ir individualizuojant 

užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams
Mąstymo žemėlapiai



Kodėl reikia kalbėti apie individualizavimą ir diferencijavimą

• Nuolat girdime , kad 
ugdytojai turi atsižvelgti į 
kiekvieną vaiką, įžvelgti jo 
stiprybes , užauginti gabų 
ir laimingą vaiką.

• Keičiasi paradigmos: iš
ugdymo į ugdymąsį, iš
mokymo į mokymąsį.

• Taip pat kinta ugdymo
turinys ir tikslai

• Individualizavimas ir
diferencijavimas tampa
būtina šiuolaikinio
kokybiško švietimo sąlyga.



Individualizavimas šiandien

• Ugdymo individualizavimas suprantamas
kaip atsižvelgimas į kiekvieno vaiko
individualius poreikius, išgales ir
ugdymo(si) galimybes. 

• Individualizuotą ugdymą lengva 
realizuoti bendraujant individualiai su 
vienu vaiku, o dirbant grupėmis tikslinga 
atsižvelgti į vaiko turimas žinias, įgūdžius, 
asmenines savybes ir santykius su kitais.

• Pedagogas turi teisę ir pareigą pats 
nustatyti kokia, kada ir kokiais būdais
pagalba vaikui bus teikiama, nes
skirtingiems vaikams reikia skirtingos
pagalbos.



Diferencijavimas

• Ugdymo(si) diferencijavimas 
tai:

• ugdymo turinio pritaikymas 
skirtingiems ugdytinių 
gebėjimų lygiams,

• poreikiams ir mokymosi 
stiliams.

• Rengiant diferencijuoto 
ugdymo programas svarbu 
atsižvelgti į :

• vaikų gebėjimus, ankstesnį 
mokymąsi, 

• individualius mokymosi būdus, 
asmeninius poreikius, 

• mokymosi tempą, 

• socialinius ir kultūrinius 
pagrindus, brandumą ir kt. 



Nėra vienos mokymo teorijos, 
ar metodo tikslui pasiekti...

•

Mariza -the Stubborn Donkey by 

Constantine Krystallis (OFFICIAL)

• https://www.youtube.com/watch?v=tT451pc0
8a4

https://www.youtube.com/watch?v=tT451pc08a4


„ Mokymasis be mąstymo – beprasmis.

Mąstymas be mokymosi – kenksmingas...“

Konfucijus



Kam skirti žemėlapiai?

• Mąstymo žemėlapiai skirti ne mokytojams 
darbą lengvinti , o mokiniams padėti mąstyti ir 
kurti!



L. Vygotsky  teigė 

• Mūsų mintis paveikia tai, kokius įrankius 
naudojame....

• Mes galime pastebėti, kai dirbame fizinį darbą 
sode arba valomės dantis,tai atliekamo darbo 
sėkmingumas priklauso nuo įrankio, kurį 
naudojame....

• Bet ne visada pagalvojame , kad įrankiai gali 
būti sėkmingi mąstymo užduotims  atlikti.



Lapų šokio garsai 

• Klausydami muzikinių fragmentų ,  suklijuokite  
paveikslus eilės tvarka pagal atitinkančius  
garsinius efektus ?



Karališkas fortepijonas

Vokietija

Strykas

Plaktukėlis

Kuoleliai

Metalinė 
konstrukcija

Pedalai

Italija



Karališkas fortepijonas

FORTEPIJONAS



1)

2)

3)

4)

5)

6) 



Žiūrėkime video – pildome užduočių lapą su užduotimi 

• https://www.youtube.com/watch?v=BCjC8upVEys

• Nurodykite: Kokie garsai galėtų būti?
ŽIŪRĖK VIDEO ŽYMĖK  ( + ) TARIAMAI GIRDIMUS GARSUS 

1 Uostymo Pliumptelėjimas į 

vandenį

Švilpimas

2 Ritės  susukimas Varpelio skambesys Burbuliavimas 

vandenyje 

3 Ritės  išvyniojimas Braukimas  meškerės 

per grindinį

Įkritimas į 

vandenį

4 Bėgimo Valo trūkimas Liepto 

konstrukcijos 

ardymas

https://www.youtube.com/watch?v=BCjC8upVEys


TREČIAS NEREIKALINGAS

LAPAI INSTRUMENTAI BATAI

GRIAUSTINIS

LIETUS

SAULĖ

JŪRA

OŠIA

GRIAUDŽIA

GRIAUSTINIS

OŠIA 

VĖJAS

SMARKUS

LIETUS

LIETUS

https://www.youtube.com/watch?v=kYrUWfLlYI0

https://www.youtube.com/watch?v=kYrUWfLlYI0


¾ 

METRAS
Šokis

Muzikos 

žanras

Šoka 

poromis

Šoka per 

šventes

GREITAS 

TEMPAS

POLKA

VALSAS

2/4
METRAS

LĖTAS 

TEMPAS

PALYGINKITE   IR  SUPRIEŠINKITE

SKIRTUMAI                               PANAŠUMAI                                        SKIRTUMAI                                              



Kūrybinė užduotis – Klausyk muzikos, spėk koks tai gyvūnas?

• Gėlės lape nurodyk: 

• Muzikos tempą

• Nuotaiką

• Instrumentus/ instrumentą kuriuo 
atliekamas kūrinys

• Įklijuok gyvūną.

?

?



Muzikos klausymo užduotis
Baleto fragmentų analizė„ Eglė žalčių karalienė“ 

• Įvardinkite fragmento      
nuotaiką...

• Įrašykite fragmento tempą...
• Įvardinkite 1 -2 (f, p, mf, mp, p)  

dinaminius aspektus...
• Įvardinkite instrumentus, 

kuriais atliekamas fragmentas? 
• Įvardinkite choro tipą: lygių 

balsų, mišrus.
• Fragmentas baigiasi 

mažoriškai/ minoriškai.
• Jei būtumėte kompozitoriai,  

kokia būtų kūrinio pabaiga?



Klausydami kūrinį, išrinkite tinkamą 
paveikslą, atitinkantį siuitą!



Mąstykite , svarstykite, rašykite...

• Dirbkite grupėse 

pildykite mąstymo 

žemėlapį...

Kaupiamojo vertinimo – 3 taškai

OPERA



Opera- sceninis muzikinis veikalas. 

Opera 

Rodomi 9 šios kategorijos puslapiai (iš 
viso kategorijoje yra 9 puslapiai). 

B 

 Baroko operos teatras 

Č 

 Čikagos lietuvių opera 

K 

 Kauno valstybinis muzikinis 
teatras 

 Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras 

L 

 Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras 

O 

 Operos vaidykla 

P 

 Panevėžio muzikinis teatras 

V 

 Valstybės teatras 

 Vilnius City Opera 

 

Opera skirstoma į opera serią ir 

opera buffą. 

Yra 8 operos numeriai: Arija, 

Ariozo, Rečitatyvas, Ansamblis, 

Choras, Uvertiūra, Antrakas, 

Divertismentas. 

Opera yra kelių dalių kūrinys, 

atliekamas orkestro ir solistų. 

XVII a. Vilniaus Žemutinės 

pilies rūmuose pastatytos 3 italų 

operos. 

Operoje groja su klarnetais, kontrabosais, 

pianinais ir styginiais instrumentais. 
Paruošė: Liepa Šadbaraitė, Liepa 

Skyriūtė, Ema Treigytė ir Titas 

Maliauka. 



Apibendrinkime  - ką prisimename....
Parašykite į lentelę po 3–4 tempų 

pavadinimus (nuorodas):

Lėti Vidutiniai Greiti



Įsivertinimas „ 
Voratinklis“



Ačiū už dėmesį


